
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИИ ГІРНИЧО- 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИИ КОМБІНАТ", 53300, Дніпропетровська область, місто Покров, вулиця Центральна, 
будинок 11____ __________________________________________________________________________________

( для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце знаходження,

________________________________________ 00190928 ______________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________________ Шуваєв Сергій Павлович______________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

___________________________(05667) 4-40-43 ordgok@gmail.com_________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська область, місто Покров, вулиця Центральна, будинок 11 та на об'єктах АТ 
"ПОКРОВСЬКИИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"___________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія “ІНГОССТРАХ», договір №оо-27/20 від_18.05.2020р Договір діє 
до 26.06.2021р_________________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 24 березня 2020 року______
(дата проведення аудиту)

Я. Шуваєв Сергій Павлович,_
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: ___________________________________________________________________ _____

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж,_______
технологічне електрообладнання), а саме:_______________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- Комплектна комірка ЯКНО-6 ЕР/400, інв.№9629, зав. №234-1, 1978р.в., СРСР;

- Повітряна лінія електропередачі «Електропостачання Чкаловського кар’єру №2», інв.№37190, 
1999р.в., Україна;

- Комірка ЯКНО-6, інв.№9805, госп№1, 1978р.в., СРСР;

- Комірка ЯКНО-6, інв.№9806, госп№2, 1978р.в., СРСР;

- Комплектна трансформаторна, підстанція КТП-250, інв.№9614, зав. № 024780, 1976р.в., СРСР;

- Комірка ЯКНО-6, інв.№9807, госп№174 1978р.в., СРСР;

- Комірка ЯКНО-6, інв.№9804, 1978р.в., СРСР;

- Трансформаторна П/СТ КТП-160/6, інв.№9849, госп№13, 1981р.в., СРСР;

- Трансформаторна П/СТ ПКТН-100, інв.№9889, госп№22, 1982р.в., СРСР;

mailto:ordgok@gmail.com


- Трансформаторна підстанція ЦТСП-СУ-6/400, інв.№9983, 1983р.в., СРСР;

- Трансформаторна підстанція, інв.№9813, 1978р.в., СРСР;

- Комплектна трансформаторна підстанція ПКТН-160, інв.№9857, 1981р.в., СРСР;

- Трансформаторна підстанція, інв.№9916, 1982р.в., СРСР;

- Трансформаторна підстанція КТП№24, інв.№9917, госп№24, 1982р.в., СРСР;

- Трансформаторна підстанція ПКТН-1600/6, інв.№9981, госп№10, 1983р.в., СРСР;

- Трансформаторна підстанція ПКТН-100/6, інв.№9982, госп№21, 1983р.в., СРСР;
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

- Повітряна лінія “Електропостачання баз відпочинку Чкаловських кар’єрів 1,2” інв.№37166, 
1978р.в., СРСР.__________________________________________________________________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

______ 75 робочих місць, в тому числі 53, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,_______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_______ 167 будівель і споруд, 48 дільниць, 20 структурних підрозділів_ _ ________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Шуваєв Сергій Павлович — голова правління АТ “ПОКРОВСЬКИИ ГЗК”
пройшов навчання в ДП “ГНМЦ Держпраці” : Загальний курс “Охорона праці” та перевірку знань в
комісії Держпраці, (протокол №86-18 від 16.03.2018).

Голов Юрій Олександрович - директор з охорони праці, пройшов навчання в ДП “Головний 
навчально-методичний центр Держпраці”, та перевірку знань в комісії Держпраці: НПАОП 0.00-1.80
18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв"(протокол №261-18 від 14.06.2018); НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №346-18 від 17.08.2018); Загальний курс 
“Охорона праці” (протокол від 17.07.2020 №163-20); НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охорони праці під 
час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом" (протоколу №71 -19 від 01.03.2019); 
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (протокол №71-19 
від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями” (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", 
(протокол від 10.09.2018 №263), має V групу з електробезпеки та допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000В; НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил охорони праці під час 
експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах (протокол від
17.08.2018 № 346-18), НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в Україні” (протокол від
17.12.2018 №71/в); НПАОП 0.00-1.82-18 "Правила охорони праці під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" (протокол від 29.03.2019 № 95-19), 
НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання (протокол від 15.11.2019р №363 -19); 
НПАОП 0.00-5.11-85 “Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт” 
(протокол від 05.04.2019р №136 -19); НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила охорони праці під час 
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом (протокол від 20.11.2020р №159 -20).

Руднєв Роман Володимирович - начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки, пройшов 
навчання в ДП “Головний навчально-методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії 
Держпраці: Загальний курс “Охорона праці” (протокол від 01.03.2019 №ОП71 -19); НПАОП 0.00-1.24
10 "Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом" 
(протоколу №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті” (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями” (протокол №71-19 від 01.03.2019); НАПБ А.01.001-14



“Правила пожежної безпеки в Україні” (протоколу від 17.12.2018 №71/в), НПАОП 40.1-1.21-98
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів" (протокол від 10.09.2018 №263), має V групу з електробезпеки та 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В; НПАОП 0.00 -1.82-18 "Правил 
охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів" (протокол від 29.03.2019 № 95-19); НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт” (протокол від 17.08.2018 № 346-18); НПАОП 0.00-1.72-14 
"Правила охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом (протокол від 
20.11.2020р №159-20).

Літун Павло Павлович - головний енергетик, пройшов навчання в ДП “Головний навчально - 
методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці; Загальний курс “Охорона 
праці” (протокол від 16.03.2018 №86-18); НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом" (протокол №71 -19 від 01.03.2019); 
НПАОП 0.00-1.81.-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском" (протоколу №346-18 від 17.08.2018р.), НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил охорони праці під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" (протокол 
від 29.03.2019 № 95-19); НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті” (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями” (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 40.1-1.21-98 
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", (протокол від 10.09.2018 №263), має V групу з електробезпеки та 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В, НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил 
охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах” (протокол від 17.08.2018 № 346-18); НПАОП 0.00-1.80-18 "Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" 
(протокол від 14.06.2018 № 261-18), НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в 
Україні”(протокол від 17.12.2018 №71/в); НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем 
газопостачання (протокол від 15.11.2019р №346 -18); НПАОП 0.00-5.11-85 “Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт” (протокол від 05.04.2019р №136 -19); НПАОП 
0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (протокол від
17.08.2018 № 346-18).

Сінільщиков Олег Валерійович - головний механік, пройшов навчання в ДП “Головний навчально - 
методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці, Загальний курс “Охорона 
праці” (протокол від 01.03.2019 №ОП 71-19); НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом" (протокол №71-19 від 01.03.2019); 
НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" (протокол №71 -19 від 
01.03.2019); НПАОП 0.00-1.71-13 "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями" (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском" (протоколу №346-18 від 17.08.2018); НПАОП 0.00
1.58-12 "Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на 
відкритих гірничих роботах” (протокол від 17.08.2018 № 346-18); НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил 
охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів" (протокол від 29.03.2019 № 95-19); НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в 
Україні” (протокол від 17.12.2018 №71/в); НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила охорони праці під час 
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом (протокол від 20.11.2020р №159-20); 
НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (протокол 
від 17.08.2018 № 346-18).

Касьянов Олександр Олександрович - начальник юридичного відділу, пройшов навчання в ДП 
“Головний навчально-методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці, 
Загальний курс “Охорона праці” (протокол від 01.03.2019 №ОП71-19); НПАОП 0.00-1.80-18 "Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання" (протокол від 14.06.2018 № 261-18); НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил охорони



праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах” 
(протокол від 17.08.2018 № 346-18); НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в Україні” 
(протокол від 17.12.2018 №71/в); НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт” (протокол від 17.08.2018 № 346-18).

Наказом від 20.10.2020 №30-1110902664 призначений відповідальний за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства — головний енергетик комбінату Літун П.П., а також 
призначені відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства по кожному 
структурному підрозділу.

Наказом від 14.02.2018 №30-43707037 призначений відповідальний за пожежну безпеку на 
комбінаті — директор з охорони праці Голов Ю.О., а також відповідальні по кожному структурному 
підрозділу.________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по комбінату від 30.11.2018 №30-367133154 створена та діє служба охорони праці, в 
структуру служби входять: директор з охорони праці Голов Ю.О., начальник відділу охорони праці та 
пожежної безпеки Руднєв Р.В., начальник бюро з нагляду за ВПМіП Генюк Є.С. (протокол перевірки 
знань нормативних актів з охорони праці від 16.03.2018р. №86-18), інженер бюро з нагляду за ВПМіП 
1-ї категорії Черенков В.М. (протокол перевірки знань нормативних актів з охорони праці від
16.03.2018 №86-18), провідні інженери з охорони праці та пожежної безпеки Ткачова О.В. (протокол 
перевірки знань нормативних актів з охорони праці від 16.03.2018р. №86-18), Ємельянова Ю.О. 
(протокол перевірки знань нормативних актів з охорони праці від 15.05.2019р. №11), гірничий інженер 
з охорони праці 1-ї категорії Постельняк Т.О. (протокол перевірки знань нормативних актів з охорони 
праці від 06.06.2018р. №6).______________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Наказом №ОД-8551325-1618 від 29.09.2017р. затверджено “Положення про систему управління 
охороною праці ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК".

Наказом №ОД-8551325-1618 від 29.09.2017р. затверджено “Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, у відповідності до вимог якого проводиться 
навчання та перевірка знань, інструктажі з питань охорони праці робітникам 
підприємства. Розроблені та затверджені плани та програми для проведення навчання з охорони 
праці. Перевірка знань проводиться традиційними методами за екзаменаційними білетами.

Наказом по АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” від 10.01.2019 №30-411503806 створено центральну 
комісію з перевірки знань працівників комбінату з питань охорони праці, члени якої пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Наказом по АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” №30-452797965 від 25.02.2019р. створена центральна 
комісія підприємства для перевірки знань "Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", до складу якої входять:

Голова комісії: Літун Павло Павлович - головний енергетик, пройшов навчання в ДП “Головний 
навчально-методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці НПАОП 40.1-1.21-98 
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", (протокол від 10.09.2018 №263), має V групу з електробезпеки та 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В, НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил 
охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах” (протокол від 17.08.2018 № 346-18).

Члени комісії: Голов Юрій Олександрович - директор з охорони праці, пройшов навчання в ЛІ І 
“Головний навчально-методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці НПАОП
40.1-1.21-98 "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів"(протокол від 10.09.2018 №263), має V групу з 
електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В; НПАОП 
0.00-1.58-12 "Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на 
відкритих гірничих роботах (протокол від 17.08.2018 № 346-18).



Касьянов Олександр Олександрович - начальник юридичного відділу, пройшов навчання в ДП
“Головний навчально-методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці, НПАОП
40.1-1.21-98 "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів" (протокол від 07.06.2019 №230), має 2 групу з 
електробезпеки.

У структурних підрозділах АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” створені комісії з перевірки знань 
працівників комбінату з питань охорони праці, члени яких пройшли перевірку знань з нормативних 
актів з охорони праці, а саме: начальник Олександрівського кар'єру Гаврилов В.М. (протокол від 
24.04.2019р №12); заступник начальника кар'єру з обладнання Нагорний С.М. (протокол від 
31.01.2018р №3); головний енергетик Олександрівського кар’єра Лісовецький В.В. (протокол від 
31.01.2018р №3); головний механік Олександрівського кар’єра Кузьмін А.І. (протокол від 31.01.2018р 
№3); провідний інженер з охорони праці Олександрівського кар’єра Клоков Н.В. (протокол від 
15.01.2020р №1); начальник Покровського кар'єру Ніколайчук В.Ю. (протокол від 15.07.2020р №7); 
заступник начальника Покровського кар'єра Олійник Р.О. (протокол від 10.01.2018р №1); головний 
енергетик Покровського кар'єра Хобта С.О. (протокол від 15.07.2020р №7); головний механік 
Покровського кар’єру Ремарчук С. І. (протокол від 07.02.2018р №4); провідний інженер з охорони 
праці Покровського кар'єра Запускалов С.Є. (протокол від 22.05.2019р №12); начальник Чкаловського 
кар'єру №2 Сізов А.А. (протокол від 23.10.2019р №21); головний механік Чкаловського кар'єру №2 
Паніщев О.С. (протокол від 20.08.2018р. №24); головний енергетик Чкаловського кар'єру №2 
Махінько А. Г. (протокол від 06.11.2019р. №22); провідний інженер з охорони праці Чкаловського 
кар'єру №2 Бєдін В.О. (протокол від 04.10.2018р. №26); начальник Запорізького кар'єру Тарутін О.К. 
(протокол від 15.07.2020р №7); заступник начальника з обладнанню Запорізького кар'єру Железняк 
Г.В. (протокол від 26.08.2020р №12); головний енергетик Запорізького кар'єру Носовский О.М. 
(протокол від 20.06.2019р №15); провідний інженер з охорони праці Запорізького кар'єру Зупускалов 
Є.В. (протокол від 11.12.2019р. №23); начальник Північного кар'єру Орліченко С.Г. (протокол від 
10.06.2020р. №5); заступник начальника Північного кар'єру Середа А.О. (протокол від 07.02.2018р. 
№4); головний механік Північного кар’єру Михальчук С.М. (протокол від 15.04.2020р. №4); головний 
енергетик Північного кар’єру Гулівець С.О. (протокол від 07.02.2018р. №4); провідний інженер з 
охорони праці Північного кар’єру Гаврилов Е.А. (протокол від 15.04.2020р. №4); начальник 
Чкаловської фабрики Омельянченко О.О. (протокол від 16.01.2019р №1); заступник начальника 
Чкаловської фабрики з обладнанню Савін А.Д. (протокол від 30.01.2019р №17); головний енергетик 
Чкаловської фабрики Гузієк В.В. (протокол від 02.10.2019р №19); головний механік Чкаловської 
фабрики Кирпа Ю. В. (протокол від 02.10.2019р. №19); провідний інженер з охорони праці 
Чкаловської фабрики Трофімчук В.Г. (протокол від 11.12.2019р. №23); начальник Олександрівської 
збагачувальної фабрики Гринь А.В. (протокол від 31.08.2019р. №12); заступник начальника 
Олександрівської збагачувальної фабрики Волошан В.М. (протокол від 15.07.2020р №7); головний 
енергетик Олександрівської збагачувальної фабрики Сердюк Л.М. (протокол від 11.11.2020р №16); 
головний механік Олександрівської збагачувальної фабрики Івлєв С.В.(протокол від 22.08.2018р. 
№14); інженер з охорони праці Олександрівської збагачувальної фабрики Куницька Н.О. (протокол 
від 11.12.2019р. №23); начальник Ремонтно-механічного цеху Бормаченко Г.В. (протокол від 
11.12.2019р. №23); електромеханік Ремонтно-механічного цеху Гаврик А.В. (протокол від 
01.10.2018р. №25); інженер з охорони праці Ремонтно-механічного цеху Мокшина Н.В. (протокол від 
11.12.2019р. №23); начальник Електроремонтного цеху Скапенко Ю.В. (протокол від 22.05.2019р 
№12); електромеханік Електроремонтного цеху Олексієнко К.В. (протокол від 25.04.2018р №5); 
інженер з охорони праці Електроремонтного цеху Сіліненко О.М. (протокол від 11.12.2019р. №23); 
начальник Теплосилового цеху Полтавець С.О. (протокол від 10.06.2020р. №5); майстер газового 
господарства Теплосилового цеху Романовська Т.Д. (протокол від 15.05.2019р. №11); інженер з 
охорони праці Теплосилового цеху Фокіна А.М. (протокол від 26.06.2019р. №16); начальник 
Ремонтно-будівельного цеху Васадзе Л.Г. (протокол від 07.02.2018р. №4); головний інженер 
Ремонтно-будівельного цеху Волосов С.І. (протокол від 22.08.2018р №14); інженер з охорони праці 
Ремонтно-будівельного цеху Федоренко Н.А. (протокол від 11.12.2019р. №23); начальник 
Автотранспортного цеху Меркулов Р.М. (протокол від 20.06.2019р №15); заступник начальника 
Автотранспортного цеху з обладнання Лябіков Д.Ю. (протокол від 27.01.2020р №2); енергетик 
Автотранспортного цеху Кудряшов Д.О.(протокол від 27.01.2020р №2); заступник начальника з 
охорони праці та безпеки руху Автотранспортного цеху Висоцький В.В. (протокол від 11.12.2019р



№23); начальник Залізничного цеху Швец Д.А. (протокол від 06.11.2019р. №22); головний механік 
ЗЦ Бабенко В.П. (протокол від 15.07.2020р №7); головний енергетик Залізничного цеху Живодьор 
М.А. (протокол від 28.11.2018р. №29); ревізор з безпеки руху Залізничного цеху Ніконенко М.В 
(протокол від 23.10.2019р. №21); начальник Цеху мереж і підстанцій Ткачов В.В. (протокол від 
25.04.2018р №5); заступник начальника Цеху мереж і підстанцій Потапов О.Б. (протокол від
11.12.2019р. №23).

Працівники, які обслуговують устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання 
електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання), що декларується, навчені та мають 
відповідні посвідчення, а саме: електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту обладнання Курочкін 
В.В. пройшов навчання в ПТУ №50 м. Орджонікідзе, диплом ГЖ №017478 та отримав кваліфікацію - 
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту обладнання; електрослюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту обладнання Грись І. М. пройшов навчання у відділі виробничого навчання ВАТ 
«Орджонікідзевський ГЗК», свідоцтво №8381 від 03.03.1999р. та отримав кваліфікацію - 
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту обладнання; електрослюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту обладнання Касьянов О.В. пройшов навчання у відділі технічного навчання 
«Орджонікідзевський ГЗК», свідоцтво № 192 від 26.03.1981р. та отримав кваліфікацію - 
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту обладнання; електрослюсар з ремонту електричних 
машин Золотарьов С.В. пройшов навчання в ПАТ “ОГЗК”, довідка № 001958 від 04.12.2015р. та 
отримав кваліфікацію -  електрослюсар з ремонту електричних машин, пройшов навчання в ВАТ 
“ОГЗК” посвідчення №5658 від 15.03.1997р. та отримав кваліфікацію - електрослюсар черговий та з 
ремонту устаткування; електрослюсар з ремонту електричних машин Ігнатенко С.П. пройшов 
навчання в ПАТ “ОГЗК”, довідка № 000468 від 23.08.2016р. та отримав кваліфікацію -  електрослюсар 
з ремонту електричних машин; електрослюсар з ремонту електричних машин Муравецький О.В. 
пройшов навчання в ЗАТ “Укрелектрочермет”, свідоцтво № 190 від 10.03.2005р. та отримав 
кваліфікацію -  електрослюсар з ремонту електричних машин; електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування Синоверський В.Б. пройшов навчання в ДПТНЗ “Покровський ТТПіПРК”, диплом К18 № 
065374 від 27.06.2018р. та отримав кваліфікацію -  електрослюсар черговий та з ремонту устаткування; 
електрослюсар з ремонту електричних машин Солодов О.І. пройшов навчання в ПАТ “ОГЗК”, 
довідка № 000469 від 23.08.2016р. та отримав кваліфікацію -  електрослюсар з ремонту електричних 
машин, свідоцтво № 2548 від 29.04.1993р. та отримав кваліфікацію -  електрослюсар черговий та з 
ремонту устаткування; електрослюсар з ремонту електричних машин Халявченко Л.І., пройшов 
навчання в ПАТ “ОГЗК”, довідка № 000470 від 23.08.2016р. та отримав кваліфікацію -  електрослюсар 
з ремонту електричних машин, пройшов навчання в ВАТ “ОГЗК” свідоцтво № 007114 від 20.02.2009р. 
та отримав кваліфікацію -  електрослюсар черговий та з ремонту устаткування; електрослюсар 
черговий та з ремонту устаткування Швець В.Ю. пройшов навчання в Орджонікідзевському ПТУ, 
диплом НР № 39185687 від 30.06.2010р. та отримав кваліфікацію -  електрослюсар черговий та з 
ремонту устаткування; електрослюсар черговий та з ремонту устаткування в кар'єрі Григоренко В. І. 
пройшов навчання в Орджонікідзевському ПТУ, диплом НР № 43079182 від 28.05.2012р. та отримав 
кваліфікацію -  електрослюсар черговий та з ремонту устаткування; електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування Кобринь Г.А. пройшов навчання в ВАТ “ОГЗК”, свідоцтво № 
5051 від 11.06.1996р. та отримав кваліфікацію -  електромонтер з ремонту електроустаткування; 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Мороз В.В. пройшов навчання в 
ВАТ “ОГЗК”, свідоцтво №6968 від 23.04.1998р. та отримав кваліфікацію -  електромонтер з ремонту 
електроустаткування; електрослюсар черговий та з ремонту устаткування в кар'єрі Окара М.В. 
пройшов навчання в ВАТ “ОГЗК”, свідоцтво №7071 від 10.04.1998р. та отримав кваліфікацію -  
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування; електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування в кар'єрі Панов В.В. пройшов навчання в ПТУ № 4 м.Орджонікідзе, атестат № 5453 від 
20.07.1984р. та отримав кваліфікацію -  електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування; 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Рибаков І.М. пройшов навчання в 
ПАТ “ОГЗК”, свідоцтво №009475 від 09.08.2013р. та отримав кваліфікацію -  електромонтер з ремонту 
та обслуговування електроустаткування; електрослюсар черговий та з ремонту устаткування в кар'єрі 
Рутковський О.П. пройшов навчання в ВАТ «ОГЗК» свідоцтво № 4736 від 28.03.1996р. та отримав 
кваліфікацію -  електрослюсар черговий та з ремонту устаткування; електрослюсар черговий та з 
ремонту устаткування Балюк О.М. пройшов навчання в ДПТНЗ Покровський ТЩіПРК, диплом К18 
№65380 від 27.06.2018р. та отримав кваліфікацію -  електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту



устаткування; електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Гогун С.Є. пройшов навчання в 
СПТУ № 50 м.Орджонікідзе, диплом А № 950631 від 15.07.1987р. та отримав кваліфікацію -  
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування; електромонтер з ремонту обмоток та 
ізоляції електроустаткування Бондаренко В.О. пройшов навчання в ВАТ “ОГЗК”, свідоцтво № 7535 
від 16.09.1998р. та отримав кваліфікацію - електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції 
електроустаткування; електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування Великий А.О. 
пройшов навчання в ПАТ “ОГЗК”, довідка № 000887 від 13.04.2017р. та отримав кваліфікацію - 
електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування; електромонтер з ремонту обмоток 
та ізоляції електроустаткування 4 розряду Кірікович Д.В. пройшов навчання в ПАТ “ОГЗК”, свідоцтво 
№ 010423 від 18.12.2014р. та отримав кваліфікацію - електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції 
електроустаткування; електрослюсар з ремонту електричних машин Ігнатенко С.П. пройшов навчання 
в ПАТ “ОГЗК”, довідка № 000468 від 23.08.2016р. та отримав кваліфікацію електрослюсар з ремонту 
електричних машин; електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Перепятенко О.О. пройшов 
навчання у відділі підготовки кадрів ВАТ "ОГЗК”, свідоцтво № 4073 від 31.07.2013р. та отримав 
кваліфікацію електрослюсар черговий та з ремонту устаткування; електрослюсар черговий та з 
ремонту устаткування Куценко В.В. пройшов навчання в центрі технічного навчання ВАТ “ОГЗК”, 
посвідчення №2883 від 13.06.2001р. та отримав кваліфікацію - електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування; електрослюсар з ремонту розподільчих пристроїв Литвинов Ю.П. пройшов навчання в 
відділі підготовки кадрів ВАТ "ОГЗК”, свідоцтво № 3170 від 24.03.1994р. та отримав кваліфікацію - 
електрослюсар з ремонту розподільчих пристроїв, пройшов навчання в Секторі навчання відділу 
кадрів та навчання ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” свідоцтво № 194 від 11.12.2018р. та отримав 
кваліфікацію - електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній; електромонтер з ремонту та 
монтажу кабельних ліній Нетребко В.Ф. пройшов навчання в Секторі навчання відділу кадрів та 
навчання ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”, довідка №86 від 16.08.2018р. та отримав кваліфікацію - 
електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній; електромонтер з обслуговування підстанцій 
ліній Бабенко Н.А. пройшла, навчання в Секторі навчання відділу кадрів та навчання ПАТ 
"ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”, довідка № 1115 від 24.02.2011р. та отримав кваліфікацію - електромонтер з 
обслуговування підстанцій; електромонтер оперативно виїздної бригади Головата І.О. пройшла 
навчання в Секторі навчання відділу кадрів та навчання ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”, довідка №124 
від 31.10.2016р. та отримала кваліфікацію - електромонтер оперативно виїздної бригади; 
електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання Сидоренко С.В. пройшов навчання в 
ПАТ “ОГЗК”, посвідчення №009960 від 05.08.2014р. та отримав кваліфікацію електромонтер з 
ремонту та обслуговування електрообладнання; електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 
Шевляков О.О. пройшов навчання в ВАТ “ОГЗК”, посвідчення №005638 від 08.06.05р. та отримав 
кваліфікацію - електрослюсар черговий та з ремонту устаткування; електромонтер контактної мережі 
Букін В. О. пройшов навчання в Секторі навчання відділу кадрів та навчання ПАТ "ОГЗК”, свідоцтво 
№ 00839 від 05.02.1997р. та отримав кваліфікацію - е лектромонтер контактної мережі; електромонтер 
пристроїв СТТБ Маковецкий А.Г. пройшов навчання в Секторі навчання відділу кадрів та навчання 
ПАТ "ОГЗК”, свідоцтво №19 від 18.02.2011р. та отримав кваліфікацію - е лектромонтер пристроїв; 
електромонтер з обслуговування підстанції Баліцька Л.А. пройшла навчання в Секторі навчання 
відділу кадрів та навчання ВАТ "ОГЗК”, свідоцтво №006071 від 26.03.2008р. та отримала 
кваліфікацію - електромонтер з обслуговування підстанції; електромонтер з обслуговування підстанції 
Колесник Н.П. пройшла навчання в Секторі навчання відділу кадрів та навчання ВАТ "ОГЗК”, 
свідоцтво №006071 від 14.02.2006р. та отримала кваліфікацію - електромонтер з обслуговування 
підстанції; електромонтер з обслуговування підстанції Демниченко А.Г.пройшов навчання в Секторі 
навчання відділу кадрів та навчання ВАТ "ОГЗК”, свідоцтво №003817 від 13.02.2003р. та отримав 
кваліфікацію - електромонтер з обслуговування підстанції; електромонтер з обслуговування підстанції 
Мороз Л.К. пройшов навчання в Секторі навчання відділу кадрів та навчання ВАТ "ОГЗК”, свідоцтво 
№1627 від 23.12.1987р. та отримав кваліфікацію - електромонтер з обслуговування підстанції; 
електромонтер з обслуговування підстанції Устимчук С.А . пройшла навчання в Секторі навчання 
відділу кадрів та навчання ВАТ "ОГЗК”, свідоцтво №3814 від 09.10.1987р. та отримала кваліфікацію - 
електромонтер з обслуговування підстанції; електромонтер з обслуговування підстанції Марченко
Н.Г. пройшла, навчання в Секторі навчання відділу кадрів та навчання ВАТ "ОГЗК”, свідоцтво №4124 
від 11.12.2014р. та отримала кваліфікацію - електромонтер з обслуговування підстанції; 
електромонтер оперативно - виїзної бригади Троян Н.А. пройшла навчання в Секторі навчання відділу



кадрів та навчання ВАТ "ОГЗК”, свідоцтво №007367 від 26.03.2008р. та отримала кваліфікацію - 
електромонтер оперативно - виїзної бригади; електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 
Гафич І.Л. пройшов навчання в ПТУ № 51, диплом А№43584б та отримала кваліфікацію 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування; електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування Каламацкий К.А. пройшов навчання у відділі підготовки кадрів ПАТ "ОГЗК”, свідоцтво 
№ 10521 від 27.04.2015р. та отримав кваліфікацію електрослюсар черговий та з ремонту устаткування: 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Жуковский Ç.M. пройшов навчання у відділі 
підготовки кадрів ПАТ "ОГЗК”, свідоцтво № 10048 від 15.08.2014р. та отримав кваліфікацію 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування: електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування Дацько А.Ю. пройшов навчання у відділі підготовки кадрів ВАТ "ОГЗК”, свідоцтво 
№4948 від 17.08.2004р. та отримав кваліфікацію електрослюсар черговий та з ремонту устаткування: 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Чергинец Г.А. пройшов навчання у відділі 
підготовки кадрів АТ "ПГЗК”, свідоцтво № 2088 від 06.05.2019р. та отримав кваліфікацію 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування; електромонтер з ремонту повітряних ліній 
електропередачі Петренко О.Л. пройшов навчання у відділі технічного навчання «Орджонікідзевський 
ГЗК», свідоцтво № 5389 від 17.05.1976р. та отримав кваліфікацію електромонтер з ремонту 
повітряних ліній електропередачі; електромонтер контактної мережі Жданюк О.А. пройшов навчання 
у відділі підготовки кадрів ПАТ "ОГЗК”, свідоцтво № 5001069 від 18.Р7.2Р17р. та отримав
кваліфікацію електромонтер контактної мережі;_електромонтер контактної мережі Желепа С.О.
пройшов навчання у відділі технічного навчання «Орджонікідзевський ГЗК», свідоцтво № 727 від 
15.10.1985р. та отримав кваліфікацію електромонтер контактної мережі; електромонтер контактної 
мережі Житник В.Ф. пройшов навчання у відділі технічного навчання «Орджонікідзевський ГЗК», 
свідоцтво № 2226 від 12.01.1998р. та отримав кваліфікацію електромонтер контактної мережі: 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Mерзляков В.Е. пройшов навчання у відділі 
підготовки кадрів ПАТ "ОГЗК”, свідоцтво № 008078 від 11.11.2010р. та отримав кваліфікацію 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування: електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування Іонашко В.Г. пройшов навчання у відділі підготовки кадрів АТ "ПГЗК”, свідоцтво 
№001710 від 09.08.2018р. та отримав кваліфікацію електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування: електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Халковський В.В. пройшов 
навчання у відділі підготовки кадрів АТ "ПГЗК”, свідоцтво № 002047 від 20.04.2019р. та отримав 
кваліфікацію електрослюсар черговий та з ремонту устаткування: електрослюсар (слюсар) черговий та 
з ремонту устаткування Індюхін Ю.В. пройшов навчання у СПТУ №50, диплом Б № 122945 від 
G1.G7.1998р. та отримав кваліфікацію електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування : 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Полянчук Q.M. пройшов навчання у відділі 
підготовки кадрів АТ "ПГЗК”, свідоцтво № 001911 від 09.08.2018р. та отримав кваліфікацію 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування: електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування Васильев І.В. пройшов навчання у відділі підготовки кадрів відділі технічного навчання 
«Орджонікідзевський ГЗК», свідоцтво №6163 від 13.03.2006р. та отримав кваліфікацію електрослюсар 
черговий та з ремонту устаткування.

Наказами по комбінату №ОД-3Р-65211342 від 01.03.2018р, № ОД-3Р-1Р825166 від 18.01.2018р., 
№30-291171002 від 25.09.2018р., №30-390932346 від 11.01.2019р., №30-567759441 від 24.05.2019р., 
№30-6217477152 від 10.07.2019р. введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами 
робіт, які використовуються під час експлуатації устатковання, що декларується: устатковання 
напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне 
електрообладнання.____________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності мається необхідна експлуатаційна документація, а саме: паспорти та інструкції з 
експлуатації на обладнання, технологічні карти, плани виконання робіт, проекти організації робіт, 
щодо експлуатації та ремонтів устатковання, яке декларується._Працівники АТ “ПОKPОВСЬKИИ 
ГЗК” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у 
повному обсязі, які використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані, та 
яким поводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Для експлуатації заявленого



обладнання на АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” мається в достатній кількості слюсарно-ковальський,
ручний_____ електорофікованний,_____ пневматичний_____ інструмент,_____ електрогазозварювальне
обладнання. Первинні та позачергові повні технічні огляди, експертні обстеження устатковання 
своєчасно проводяться експертною організацією Приватне підприємство “Електроперспектива”. По 
результатам проведення технічних оглядів та експертних обстежень оформлюється необхідна 
документація.__________________________________________________________________________________

Випробування та вимірювання електричного обладнання проводиться центральною енерго- 
лабораторією АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", яка має дозвіл Держпраці на виконання робіт від
13.05.2019 р. №111.19.30.________________________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

При виконанні робіт робітники АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” керуються нормативно-правовими 
актами: Закон України “Про охорону праці”; “Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
безпеки та не експлуатації (застування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”, 
затверджений постановою КМУ України від 26 жовтня 2011 року №1107 (зі змінами); НПАОП 0.00 -
1.24-10 "Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом" ; 
НПАОП 0.00-1.81.-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском", НПАОП 0.00-1.82-18 "Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення 
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів"; НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті”; НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями”; НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" та "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", 
НПАОП 0.00-1.58-12 "Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах”; НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"; 
“Правила пожежної безпеки України”; “НПАОП 0.00-4.15-98 “Типове положення про розробку 
інструкцій з охорони праці”_і т.д.

На. підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці; реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; реєстрація інструкцій з 
охорони праці; видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної безпеки; реєстрації видачі нарядів, протоколів перевірки знань; реєстрація нещасних 
випадків на комбінаті; обліку та зберігання засобів захисту.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на 
роботу та періодично один раз на рік згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246.

Відповідно до ст.5 Закону України "Про охорону праці", психофізіологічну експертизу 
працівникам підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проводить Регіональний 
відділ психофізіологічної експертизи при АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" Центру психофізіологічної 
експертизи ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" (договір про співпрацю від 
08.11.2007 №ПФ-34/123-11.07 (з пролонгацією) та Додаткова угода від 24.09.2015 № 3 до Договору (у 
зв'язку із зміною назви).

Працівники підприємства при проведенні робіт в повному обсязі забезпечені санітарно - 
побутовими приміщеннями відповідно до діючих норм.

На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища,, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій" на 
2021 рік.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки._На підприємстві мається кабінет охорони праці, оснащений інформаційними



стендами, плаката»ли. технічними засобами, засобами індивідуального і колективного захисту. 
‘‘Відповідно до наказу МОН віл 16.08.2018 № 1384-л ліцензія на здійснення професійної (професійно-технічної) 
освіти для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОКРОВСЬКИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” 
переоформлена на безстрокову. Інформація про ліцензію розміщена на офіційному веб-сайті Державного 
підприємства “ і н Ф о р є с у р с ” .__________________________________;___________________________________________________________________________ ■

нормаї ивно-правової та  матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.П. Шуваєв
(ініціали та прізвище)

господарювання у територіальному

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.

Декларація 
органі Дсржпраці
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Голосне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

Bigg. Ns otJf# *  w. at M b


